DODATEK č. 1
číslo smlouvy objednatele: 316 310/08/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 06022018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP),
které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I.
1/

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

48172898
CZ48172898
Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
4304-511/0100
491 512 740
495 406 323
vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:
Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
2/ Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

49814052
CZ 49814052
ČSOB Hradec Králové
176551463 / 0300
495 261 152
495 261 152
info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ludvík Šulc - jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:
Miroslav Dědek - stavbyvedoucí
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II.

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla a jeho
předání objednateli.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla z důvodu zdržení přípravy provizorního
vodovodu DN100mm pro bezpečné zajištění zásobování obce Předměřice nad Labem pitnou vodou.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD

30. listopadu 2018

nově
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD

IV.

14. prosince 2018

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.
Příloha č. 1: bez příloh
Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

………………………………………
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

………………………………………
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.
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